„Omul crede
un strop, se
îndoieºte o mare”.
Mihai EMINESCU
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TURISMUL - CU MASCÃ
ªI FÃRÃ MASCÃ
Virgil NICULA

Dorinþa de a cãlãtori este mai puternicã decât oricând,
însã modele de afaceri trebuie sã se adapteze, simplificând
experienþa clienþilor pe tot parcursul sejurului.

Răspândirea coronavirusului a transformat viaţa de zi cu zi a oamenilor, obiceiurile
şi modul de consum. De acum înainte,
companiile de turism vor trebui să se
obişnuiască cu un client mai exigent,
responsabil cu mediul său şi mult mai
aproape de lumea digitală, confruntânduse cu o mai mare segmentare şi perso-

nalizare a călătorului. Timpul de carantină
a făcut ca mulţi oameni care nu erau
obişnuiţi cu o viaţă on-line să aibă încredere
tot mai mare în e-commerce, ceea ce ne
face să credem, că acest tip de business va
continua să crească în perioada următoare
tot mai mult.
continuare în pag. 3,8
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STRATEGIA PRIVIND PIAÞA
UNICÃ DIGITALÃ 2016-2020
Conf. univ. dr.
Paul LUCIAN, ULBS

Strategia pentru piaþa internã s-a concentrat asupra
necesitãþii de a facilita libera circulaþie a mãrfurilor, de a
integra piaþa serviciilor, de a reduce impactul obstacolelor
fiscale ºi de a simplifica cadrul de reglementare.

S-au obţinut progrese substanţiale în
ceea ce priveşte liberalizarea transporturilor, a telecomunicaţiilor, a energiei
electrice, a gazului şi a serviciilor poştale.
Unul dintre cele mai dificile aspecte în
dezvoltarea pieţei interne este implementarea componentei digitale. În ciuda
obiectivului declarat de a integra economiile naţionale ale ţărilor membre, Piata
Internă nu urmăreşte eliminarea diferenţelor naţionale în ceea ce priveste limba,
cultura, identitatea sau tradiţiile. Dimpotrivă,
ea se bazează pe recunoaşterea de către
ţările membre a reglementărilor naţionale
din orice altă ţară. De asemenea,
recunoaşte principiul subsidiarităţii, potrivit
căruia deciziile sunt luate la nivelul cel mai
apropiat de cetăţean.
Numai că, în afara eliminării fizice a
serviciilor vamale şi a altor controale la
frontierele interne, mai sunt trei tipuri de
bariere care implică circulaţia liberă a
mărfurilor în cadrul Pieţei Unice.
Prima barieră este existenţa barierelor
tehnice, standardele şi evaluarea conformităţii şi reglementarea specifică de sector.
A doua barieră este legată de impozitare.

DESTINE TRAGICE
ÎNTR-O LLUME
UME ÎNVOLBURA
TÃ
ÎNVOLBURATÃ

MARGINALII LA VOLUMUL "CU MAREªALUL PÂNÃ
LA MOARTE" DE GEN. CONSTANTIN PANTAZI

"Niciodatã o naþie nu se poate mântui decât prin ea însãºi"

Nicolae BÃLCESCU

Mai ales în primele zile de după
Revoluţie, când mătuşa mea îmi bătea la
maşină articolele pentru ziarul "Liberalul",
al cărui redactor-şef eram. Mai ales în acele
zile când stăteam mai mult de vorbă cu
unchiul meu, fratele mamii, ofiţer cavalerist,
fost sublocotenent şi locotenent în Garda
Regală, care a răspuns chemării ţării,
făcând frontul pe Est, până la Cotul Donului
şi în Stepa calnucă, şi care a răspuns din
nou chemării ţării făcând şi tot frontul de
Vest, până în munţii Tatra. Atunci a venit
vorba de câteva ori de generalul Constantin
Pantazi, iubit şi respectat în armată. Unchiul
meu, printre altele îndrăgostit de cai ca şi
C. Pantazi, şi, deasemenea, prin tatăl lui,
bunicul meu, general şi el, dar de artilerie,
îl cunoscuse bine pe renumitul general.
Fiind, totodată, amic cu fiul său, Ion Pantazi,
tot cavalerist, sublocotenent, şi care, şi el,
a făcut întregul front.
Bătălia de la Stalingrad

Impozitarea este inevitabilă deoarece
cetăţenii aşteaptă de la guvern mai multe
bunuri şi servicii.
A treia barieră se referă la achiziţiile
publice şi atinge dezvoltarea macroeconomică, deoarece împiedică reducerea
cheltuielilor publice, precum şi obiectivele
administrative aflate sub controlul direct al
Guvernului. Piaţa Unică permite crearea
unui spaţiu financiar de dimensiuni
internaţionale şi contribuie la realizarea
obiectivelor politicii economice şi monetare
a UE. Libera circulaţie a capitalurilor
deschide calea unei concurenţe directe
între fiscalitatea statelor membre.
Strategia privind Piaţa Unică Digitală
2016-2020 are ca scop stimularea creşterii
economice şi impulsionarea creării de
locuri de muncă concomitent cu înlăturarea
obstacolelor cu care se confruntă, în fiecare
zi, cetăţenii şi întreprinderile din UE,
precum ineficienţa în livrarea transfrontalieră a coletelor, imposibilitatea conectării
la o serie de servicii disponibile on-line sau
limitarea serviciilor digitale la frontierele
naţionale.
continuare în pag. 2

continuare în pag. 4,5,6

Paula COTARCEA

"ZONA DE
CONFORT" –
- între ºoc ºi "sensibilitãþi" "Cine crede în zbor e stãpân
peste zare" - Lucian BLAGA

continuare în pag. 8
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Strategia privind piaţa unică
digitală stabileşte acţiuni esenţiale,
grupate în piloni. Principalele
domenii asupra cărora se va
concentra activitatea Comisiei
Europene în contextul implementării strategiei globale privind piaţa
unică digitală sunt următoarele:
asigurarea unui acces mai bun al
consumatorilor şi al întreprinderilor
la bunurile şi serviciile digitale;
crearea condiţiilor adecvate pentru
dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor
digitale; crearea unei economii şi
a unei societăţi digitale europene
cu potenţial de creştere pe termen
lung.
În ceea ce priveste asigurarea

unui acces mai bun al consumatorilor şi al întreprinderilor la
bunurile şi serviciile digitale, s-au
propus o serie de Directive privind
anumite aspecte referitoare la
contractele pentru furnizarea de
conţinut digital, privind anumite
aspecte referitoare la contractele
de vânzare on-line şi alte tipuri de
vânzare la distanţă a bunurilor.
Obiectivele directivei sunt de a
contribui la creşterea mai rapidă a
pieţei unice digitale, atât în
beneficiul consumatorilor, cât şi al
întreprinderilor. Prin eliminarea
principalelor obstacole legate de
dreptul contractelor care stau în
calea comerţului transfrontalier,
normele prezentate în această
directivă vor reduce nesiguranţa cu
care se confruntă întreprinderile şi
consumatorii din cauza complexităţii cadrului juridic, precum şi
costurile suportate de întreprinderi
ca urmare a diferenţelor dintre
statele membre în ceea ce priveşte
dreptul contractelor. Iniţiativa va
spori încrederea consumatorilor
prin prevederea de norme uniforme
care conferă consumatorilor
drepturi clare.
Se urmăreşte să se acopere

perabilităţii între diferiţi operatori,
a soluţionării problemei costurilor
excesive, mai ales pentru livrările
coletelor mici şi al supravegherii
respectării normelor legislative,
privind geo-blocarea şi alte forme
de discriminare bazate pe locul de
rezidenţă sau naţionalitate în cadrul
Pieţei Unice.
Obiectivele au vizat: eficientizarea serviciilor de livrare a
coletelor la nivel transfrontalier prin
supravegherea consolidată a
aplicării coerente a cadrului de
reglementare în statele membre şi
încurajarea concurenţei şi
creşterea transparenţei asupra
tarifelor practicate, cu scopul de a
reduce diferenţele tarifare nejustificate şi pentru a diminua tarifele
plătite de către persoanele fizice şi
întreprinderile mici, în special în
zonele îndepărtate.
Iniţiativa include propuneri pentru
combaterea deciziilor comerciale
unilaterale care au drept rezultat
discriminarea consumatorilor în
funcţie de rezidenţa acestora.
Obiectivul general este de a oferi
consumatorilor europeni un acces
mai bun la bunuri şi servicii în piaţa
unică prin prevenirea discriminării
directe şi indirecte, de către
comercianţi şi prin segmentarea,
în mod artificial, a pieţei pe baza
reşedinţei clienţilor. De asemenea
se interzice blocarea nejustificată
a accesului la site-uri şi alte
interfeţe on-line, precum şi
redirecţionarea clienţilor la o altă
versiune. Regulamentul nu se
referă la stabilirea preţurilor, deci
comercianţii vor avea libertatea de
a-şi stabili preţurile. De asemenea,
nu abordează problema preţurilor
dinamice, în cazul în care
comercianţii îşi adaptează ofertele,
în funcţie de factori care nu sunt
legaţi, însă, de naţionalitate sau de
rezidenţă.

actualul vid legislativ din acquis-ul
în domeniul protecţiei consumatorilor la nivelul UE în ceea ce
priveşte anumite aspecte contractual, nereglementate în prezent.
Normele privind vânzarea
bunurilor vizează o armonizare
minimă şi, prin urmare, permit
transpunerea diferită de către
statele membre. Acest lucru a dus
la o fragmentare a cadrului juridic.
Directiva se bazează pe armonizarea deplină a anumitor drepturi
contractuale esenţiale ale consumatorilor. Prin urmare, va crea un
set unic de norme care va asigura
acelaşi nivel ridicat de protecţie a
consumatorilor pe întreg teritoriul
Uniunii Europene şi va permite
comercianţilor să încheie contracte
de vânzare cu consumatorii din
toate statele membre pe baza
aceloraşi clauze contractuale. De
asemenea reduce semnificativ
costurile de conformare suportate
de comercianţi, garantând în
acelaşi timp un nivel ridicat de
protecţie pentru consumatori.
Au fost formulate si regulamente
privind serviciile de livrare
transfrontalieră de colete, în scopul
creşterii transparenţei, a intero-

sursa foto economica.net

Potrivit evaluãrilor
Comisiei Europene,
definitivarea Pieþei
Unice Digitale ar
urma sã atragã un
plus de 415 miliarde
Euro pentru bugetul
european ºi ar putea
conduce la crearea a
peste 3,8 milioane
de locuri de muncã
ºi la reducerea
costurilor
administraþiilor
publice cu 15-20%.

sursa foto reporterpenet

Prin Strategia privind Piaţa Unică
Digitală, Comisia vizează, în
special, înlăturarea barierelor din
mediul digital, reprezentate de
fragmentarea generată de
diferitele regimuri de reglementare
existente la nivelul statelor membre în domenii precum protecţia
consumatorilor, TVA, reglementări
specifice unor produse şi tranzacţii
de plată naţionale, fapt care se
traduce în numeroase piedici
pentru întreprinderi, în special IMMuri cu activitate de comercializare
transfrontalieră.

O problemã este
cea legatã de
garantarea
accesului
îmbunãtãþit
la conþinutul digital crearea unui cadru
modern al
drepturilor de autor.

Legislaţia europeană a urmărit
reforma regimului drepturilor de
autor cu scopul de a permite
portabilitatea totală a conţinutului
achiziţionat legal, facilitarea
accesului la serviciile transfrontaliere, protejând valoarea drepturilor în sectorul audio-vizual;
creşterea certitudinii juridice şi
înlesnirea unei mai bune utilizări,
la nivel transfrontalier, a conţinutului pentru scopuri specifice
cercetare, educaţie. În paralel, a
fost lansat un proces de revizuire şi
modernizare a punerii în aplicare,
la nivel transfrontalier, a drepturilor
de proprietate intelectuală.

O alta problemã se
referã la reducerea
obstacolelor ºi a
dificultãþilor privind
aplicarea TVA
pentru vânzãrile
on-line
transfrontaliere
Documentele Comisiei Europene au vizat reducerea poverii
administrative pentru mediul de
afaceri, cauzate de regimurile TVA
diferite şi încurajarea comerţului
on-line transfrontalier, mai ales
pentru IMM-uri, permiterea unui
audit unic al afacerilor transfrontaliere în ceea ce priveşte TVA-ul şi
eliminarea scutirii de TVA pentru
importul de loturi mici de bunuri
achiziţionate de consumatori de la
furnizori din ţări terţe.

Digitalizarea
economiei europene
ºi economia verde
vorrãmâne prioritãþi
ºi pentru viitorul
cadru financiar
multianual
2021-2027.
Bibliografie
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Activităţile legate de închirierile
auto şi a unor spaţii de locuit pe
termen scurt sunt componente
cheie ale multor vacanţe de familie
în viitor.Orice criză poate deveni o
sursă de oportunităţi, în sensul că
ne poate ajuta cum să procedăm
să simplificăm deciziile, pentru a
ne concentra asupra esenţialului
într-un mod mai eficient, pentru a
acorda mai multă încredere relaţiei
cu partenerii, căutând mereu
interesul clienţilor, pentru a recâştiga activitatea în ochii acestora, a
scădea reticenţa lor şi a-i determina să călătorească din nou.
Aceste aspecte implică colectarea
unui volum mai mare de date, un
efort mai susţinut, pentru a fi în pas
cu tendinţele actuale. În acest
proces, tehnologia este în centrul
atenţiei, facilitând experienţa fără
contact direct, de exemplu în
procesele de check-in şi check-out,
adaptând la hoteluri procedurile
care deja funcţionau în cadrul
transportului turistic aerian încă din
anii trecuţi.Actuala criză determină
poziţionarea de noi destinaţii pe
hartă, secundare, care pot oferi o
mai mare diversitate şi care
necesită eforturi de marketing
pentru a promova noi experienţe.
Având în vedere că cererea internă
nu este suficientă pentru a umple
hotelurile, destinaţiile şi companiile
trebuie să lucreze împreună pentru
a recâştiga încrederea în segmentele de cerere externă. Un bun
exemplu în acest sens sunt
anulările gratuite, cu până la 24 de
ore în avans, disponibile în tot mai
multe hoteluri în prezent, faţă de
anul trecut.
World Travel and Tourism
Council (WTTC) a solicitat guvernelor din întreaga lume să impună
utilizarea măştilor şi să solicite
sprijinul sectorului privat pentru a
le aminti clienţilor de obligaţia lor
de a-şi proteja sănătatea şi cea a
altora împotriva coronavirusului.
Organizaţia a lansat la data de 10
iulie, prin intermediul reţelelor
sociale, o campanie globală care
încurajează toţi călătorii să poarte
măşti de protecţie în noua
normalitate a turismului, în acelaşi
timp în care i-a invitat pentru a
sprijini această iniţiativă cu
hashtag-ul #wear2care, subliniind
că utilizarea măştilor ajută la
întoarcerea
mai sigură din
călatorii, oferind cel mai înalt nivel
de protecţie împotriva transmisiei
virusului cu până la 82%.
WTTC subliniază, totodată, că
adoptarea utilizării măştilor va
reduce riscul de transmitere,
determinând protejarea utilizatorului şi a celor din jurul său, pe
lângă reintroducerea unui sentiment de normalitate, în timp ce
învăţăm să trăim cu virusul până la
găsirea unui vaccin. Gloria
Guevara, preşedinte şi CEO al
WTTC, a avertizat că "utilizarea
măştilor de protecţie nu trebuie
politizată".
Recomandarea WTTC în
favoarea utilizării obligatorii a
măştilor se bazează pe dovada că
ţările care se recuperează rapid şi
evită al doilea vârf de cazuri noi de
COVID-19 sunt cele în care se
încurajează şi aplică utilizarea
acesteia pe scară largă. Urmând
orientările medicale ale Şcolii de
Sănătate Publică Harvard TH
Chan, WTTC recomandă utilizarea
măştilor mai ales în toate mijloacele de transport şi pe toată durata
călătoriei, precum şi atunci când
turiştii vizitează orice loc public,
interior sau obiective cu mobilitate

restrânsă, în care poate exista un
contact personal apropiat la o
distanţă mai mică de doi metri.
Noua initiativă #wear2care este
una dintre cele realizate de WTTC
pentru a reconstrui încrederea
consumatorului global şi urmează
recomandările sale recente pentru
o Safe & Seamless Travel, care a
inclus testarea şi monitorizarea
pentru a se asigura că oamenii se
pot bucura de călătorii sigure în
"noua normalitate".
Călătorii din întreaga lume pot
participa la campania WTTC,
împărtăşind fotografii cu ei înşişi,
călătorind oriunde cu măştile
lor şi împărtăşind hashtag-ul
#wear2care.
Oamenii ar trebui să crească
ventilaţia din jurul lor, în interiorul
clădirilor, lucru care se poate
realiza prin deschiderea uşilor şi
ferestrelor, ceea ce scade concentraţia virală cu mai mult de 70%,
iar ventilaţia mecanică, cum ar fi
aerul condiţionat, o reduce cu 80%,
în timp ce ieşirea în aer liber este
mai eficientă prin reducerea

concentraţiei virale între 90%
şi 95%.
"Criza sanitară a coronavirusului
a demonstrat importanţa luării
deciziilor corecte la momentul
potrivit", a declarat într-un comunicat conducerea Organizaţiei
Mondiale a Turismului (OMT), după
ce a propus, ca "după sacrificiile
personale sau profesionale pe
care le-a făcut sectorul, a venit
momentul să repornim turismul...
am ajuns aici după multe săptămâni de muncă asiduă şi angajament ferm. Criza ne-a afectat pe
toţi. Dar cu spiritul de solidaritate,
care defineşte turismul, ne-am
reunit sub conducerea OMT pentru
a împărtăşi experienţele şi
cunoştintele noastre. Împreună
suntem mai puternici, iar această
cooperare va fi esenţială atunci
când trecem la etapa următoare".
Potrivit studiilor OMT, mai multe
ţări din întreaga lume au început
să relaxeze restricţiile de călătorie,
iar guvernele şi sectorul privat lucrează împreună pentru a restabili
şi a stimula încrederea, care în

prezent reprezintă "fundamentul
esenţial al recuperării". OMT a
subliniat că, în prima etapă a crizei,
a reunit turismul pentru a evalua
impactul posibil al pandemiei,
atenuarea daunelor aduse economiilor şi salvgardarea locurilor de
muncă şi a companiilor şi că,
acum, "când împreunăm schimbăm direcţia, îşi asumă din nou
rolul de lider". Astfel, în urma şedinţei Comitetului Mondial de Criză
pentru Turism, OMT a prezentat
liniile directoare pentru continuarea activităţii turistice, de la
furnizarea de lichidităţi pentru
companii vulnerabile până la
deschiderea frontierelor şi coordonarea noilor protocoale şi a
procedurilor de sănătate, urmărind
să promoveze inovaţia şi sustenabilitatea.
Consumatorul post-Covid este
responsabil şi digital, el va solicita
de la prestatorii de servicii securitate, informaţii, claritate şi
transparenţă şi mai presus de
toate, standardele de dezinfectare,
curăţenie şi igienă, precum şi noi

certificate din partea acestora, care
să ateste că au fost luate toate
măsurile necesare.Un alt element
important este acela că "noii
consumatori" vor cere flexibilitate
şi o mai mare varietate de servicii.
De exemplu, au apărut noi cerinţe
privind serviciul de "room-service",
eliminarea bufetului suedez,
reciclarea, banca de alimente, cu
referire la standardele de efectuare
a curăţeniei în cameră, sau
accesul în cameră la un anumit
interval de timp după eliberarea
acesteia de alt client.
Sectorul turistic trebuie să dezvolte acum strategii care combină
siguranţa şi sănătatea, împreună
cu o ofertă atractivă şi reutilizarea
zonelor sale comune, caracterizate
prin tranzitul continuu al oamenilor
şi prin momentele împărtăşite între
mese, oaspeţi şi alţi clienţi. Zonele
comune sunt deja proiectate
pentru o utilizare multifuncţională,
fiind adaptate la noua normalitate,
ca medii de colaborare care să
ofere experienţe inspirate de
continuare în pag. 8
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Constantin Pantazi
Ei nu s-au aşezat sub pavăza
relaţiilor, funcţiilor pe care le aveau,
preferând, unui culcuş cald,
asprimea, marile riscuri, duritatea
frontului şi luptelor cu inamicii.
Deseori, pământul în loc de saltea
şi Doamna cu coasa la tot pasul.
Au fost răniţi de mai multe ori, s-au
întors la lupte. Iar ca urmare a
faptelor lor au fost distinşi cu ordine
şi medalii româneşti şi germane
etc. Nu au fost numai ei. Ci mulţi
alţii, sute de mii, ostaşi, subofiţeri
şi ofiţeri care, la chemarea patriei,
au luptat cu dăruire în război. Iar în
ţară, pentru că au fost pe front
împotriva "ruşilor" şi nu puţini ofiţeri
erau mai mult sau mai puţin
"burghezi", mai ales aceştia, dar nu
doar ei, au fost "deblocaţi", daţi
afară din armată. Nu puţini închişi,
umiliţi, declasaţi, lăsaţi fără muncă,
trăind de azi pe mâine. Era noul
sistem politic ce batjocorea astfel
de oameni. Alţii, protejaţii sistemului, cu şepci sau cu "basca pe
ochi", le luau locul; Aveau "dosarul
bun", unii veniseră cu "Tudor
Vladimirescu" şi "Horia, Cloşca şi
Crişan" etc.. De multe ori fără
valoarea necesară, făcuţi peste
noapte din ucenici, locotenenţi, din
cărători de materiale în fabrică,

sursa foto wikipedia
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căpitani şi maiori, din strungari
colonei şi din lăcătuşi, generali.
Cam la fel s-a întâmplat şi în
învăţîmânt şi nu doar. Destui
"formaţi" astfel au rămas nu puţină
vreme. Poate că exagerez, dar nu
prea cred. În timp, după 1960,
lucrurile s-au mai schimbat. Dar să
revin. Unii din şefii de atunci ai celor
ostracizaţi, preluaţi în funcţii înalte
de noua putere, nu au mişcat nici
un deget. Inclusiv Capul statului,
Cât au fost germanii de "hitlerişti"
la ei nu a fost aşa...
...Îmi povestea unchiul de "bătrânul" Pantazi: era august, 1938,
seara. Aveam liber de la Palat, şi
mă plimbam în capătul de jos al Bdului Regina Elisabeta (devenit
apoi "6 Martie") pe partea cu multe
cinematografe. O voce baritonală
mă strigă:"Sublocotenent Vrăjitoru,
ce faci aici?" Era generalul Constantin Pantazi. "Să trăiţi domnule
general, mă plimb. Am câteva ore
libere", i-am răspuns. "Bine Vrăjitoru, succes în plimbare"... Doamne şi domnişoare elegante, mai
mult sau mai puţin distinse, pălării
fanteziste, domni eleganţi,
uniforme impecabile, fireturi, baruri
luminate, câteva magazine de lux ceasuri, bijuterii, haine. Filmele cu
tânăra şi pulpoasa Rita Hayworth,
frumoasa Danielle Darrieux, junele
Gary Cooper, cinicul Clarke Gable,
voluptoasa Jean Harlow, veselele
Claudette Colbert şi Myrna Loy,
cow-boy-ul Tom Mix, inflexibilul
Harry Baur, celebrul Charles
Vanel... Aşa era generalul, sociabil,
popular, alimenta sentimentul de
solidaritate dintre toţi cavaleriştii.
Războiul era încă departe, Carol
al II-lea - "Regele petrece cu Elena"
- era dictatorul ţării şi nu o
conducea prea bine.

1. Dar cine a fost acest militar al
României? Cu câtva timp în urmă,
cred că într-o sâmbătă, odată cu

ziarul "Adevărul", s-a vândut, la
pachet, lucrarea "Cu Mareşalul
până la moarte", "Memorii" de General Constantin Pantazi. Bineînţeles că am cumpărat imediat
cartea: "Paul Editions", 350 pp.,
lucrare cu aspect impecabil. Mi-o
semnalase un foarte bun prieten prof. C. Butiuc - dar şi ziarul "Tribuna",
sub semnătura domnului Nani Dobra.
Treabă serioasă. Eram interesat
de epocă, de personalitatea
mareşalului Ion Antonescu, de cea
a generalului de armată Constantin Pantazi, subsecretar de stat
la Ministerul de Război, pentru forţe
terestre, în 1940-1942, odată cu
constituirea guvernului Ion Antonescu, şi apoi ministru de Război
între 1942-1944. Unul dintre
"personajele cheie", poate cel mai
important, după vicepremierul
Mihai Antonescu, ale echipei
Conducătorului Statului. Mă
interesa mult economia ţării în
vremea războiului amintit. Dar şi
felul în care şi-au înfruntat destinul
Mareşalul, venit la cârma ţării întrun moment de mare cumpănă,
când se punea problema chiar a
disoluţiei României, pe urmă Mihai
(Ică) Antonescu (nu era nici un fel
de legătură de rudenie între ei), la
bază profesor de Drept Internaţional, fost dascăl al Regelui Mihai,
profesorul George Alexianu, guvernatorul Transnistriei, generalul Piki
Vasiliu, ministru de Interne, cu toţi
condamnaţi la moarte şi executaţi
în celebra "Vale a Piersicilor", de la
Jilava, în 1 iunie 1946. Au fost condamnări la moarte de "Tribunalul
Poporului" într-un proces, în bună
măsură, regizat: "Procesul Marii
Trădări Naţionale". Cu acuzaţi fără
să fie lăsaţi prea mult să vorbească
mai ales când se referau la
subiecte "fierbinţi", cu unii avocaţiapărători cu pledoarii debile, fără
atacarea unor motive de fond, cu o
sală ostilă, aleasă pe sprânceană,
completată de o mulţime dezlănţuită, adusă în faţa Tribunalului şi
care striga mereu, vehement,
"Moarte lui Antonescu", "Moarte
criminalilor"!
Au mai fost, încă trei condamnări
la moarte: pentru Radu Lecca, cel
care - afirma dânsul - a dirijat soarta
evreilor în acel timp în România,
pentru Eugen Cristescu, şeful
Serviciului Secret, şi, iată, pentru
Constantin Pantazi. În ultimul
moment, cu puţine minute înainte
de execuţie, lor li s-a adus la
cunoştinţă "Graţierea", Amnistierea
de "moarte", rămânând condamnarea la închisoare pe viaţă. Şi
Pantazi şi Piki Vasiliu au murit în
chinuri în puşcărie, singurul care
se pare că a ieşit, după mulţi, mulţi
ani, fiind Radu Lecca. Cel care, în
puşcărie, a şi scris o carte de
memorii "Eu am salvat evreii din
România", apărută cu mai multă
vreme în urmă. Constantin Pantazi
a scris cartea sa amintită la
începutul detenţiei, în secret, prin
gardieni binevoitori reuşind "s-o
trimită afară". S-a ocupat de
îngrijirea ei fiul său, Ion Pantazi, de
care am amintit şi apoi, cu un
travaliu remarcabil cercetătorii
Alexandru V. Diţă şi Adrian Pandea.
Şi acest volum al lui C. Pantazi are
o contribuţie esenţială la descifrarea "enigmei Antonescu", multă
vreme relativ ferecată de o hotărâre
adoptată în vremea prim-ministrului A. N. "Enigmă" care rămâne
chiar şi în aceste condiţii, sunt nu
puţine lucruri neclare şi chiar
necunoscute. Desigur, cele de faţă
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nu îşi doresc să fie o cercetare
istorică ca atare. Un remarcabil
profesor ieşean, Gh. Buzatu, cât şi
mulţi alţi cercetători s-au ocupat
astfel. Unii se ocupă şi acum. Eu,
în marginaliile mele, mă voi referi
strict la mai multe detalii ale
chestiunilor enunţate...

2. Constantin Pantazi se naşte
în 26 august 1888 la Călăraşi. Se
numea, de fapt, Constantinescu,
era fiul căpitanului Constantinescu, din Piteşti, locul de naştere
şi al Mareşalului. Deci, "escu"
sadea, pe fratele său, ajuns şi el
general, îl chema Vladimir Constantinescu. Însă, cum scrie
cercetătorul Adrian Pandea, "nu am
aflat nici o precizare cu privire la
momentul şi motivul schimbării
numelui său de familie din
Constantinescu în Pantazi". De
obicei, adăugăm noi, se întâmplă
invers, din Pantazi sau alte nume
neneaoşe, în neaoşul Constantinescu. Asemenea mentorului său
piteştean Ion Antonescu, Pantazi
face Şcoala Militară de Ofiţeri de
Infanterie şi Cavalerie din
Bucureşti, pe care o absolvă în
1908, iar apoi, în 1909-1910,
cursurile Şcolii Speciale de
Cavalerie. Se distinge în Războiul
Balcanic, pe câmpurile de luptă în
Bulgaria, în 1913, iar apoi, în
Primul Război Mondial, în luptele
de la Oituz, Caşin şi Fata Moartă
etc. Printre altele, unul din superiorii săi îl aprecia ca pe "un ofiţer
ce nu cunoaşte frica, de o
temeritate împinsă până la exces,...
o fire impulsivă sub un aspect calm
însă cu un surplus de energie fizică
şi intelectuală". La începutul anului
1918, este comandant de escadron în Regimentul 2 Roşiori, dislocat în Basarabia unde s-a impus
prin fermitatea cu care a ţinut la
respect trupele ruseşti bolşevizate

în zona Bender-Chiţcani... General
de brigadă în 1937, va trăi drama
retragerii autorităţilor şi armatei
române din Basarabia (iunie - iulie
1940) ca urmare a raptului teritorial
sovietic, susţinut de Germania. L-a
cunoscut bine pe Ion Antonescu,
luptând alături în mai multe împrejurări şi apreciindu-l deosebit... În
7 septembrie 1940 este numit de
către Conducătorul Statului,
imediat după preluarea puterii,
subsecretar de stat al Armatei de
Uscat şi, apoi, din 1942 până la 23
August 1944, împlineşte funcţie de
ministru de Război al Mareşalului,
fiind înaintat general de corp de
armată în 1943. Va fi arestat la 23
August, din ordinul Regelui, la
Palatul Regal, expediat apoi în
URSS şi adus pe urmă în ţară ca
unul dintre principalii acuzaţi în
procesul din mai 1946. Exonerat
de mai multe capete de acuzare,
dar rămânând cu altele - "unul
dintre cei mai apropiaţi colaboratori
ai lui Ion Antonescu, fiind adeptul
şi devotatul lui coautor şi complice
la toate acţiunile criminale ale
guvernului Antonescu, în care a
jucat şi un rol de prim ordin şi
datorită importanţei, în timp de
război, a departamentului ce l-a
condus" (vezi "Procesul Mareşalului Antonescu". Editura MarcelDumitru Ciucă, Bucureşti, 1995) având "detenţie pe viaţă", se va
stinge, cum spuneam, în ianuarie
1958, în chinuri atroce, în penitenciarul de la Rm. Sărat. Acesta a fost
un om de seamă al Mareşalului.

3. Volumul "Cu Mareşalul..." îl are
în prim plan pe Ion Antonescu,
născut în 1882. Părinţii - fiu de ofiţer,
iar mama "aristocrată din boierimea de provincie". Primul grad
ofiţeresc în armată: sublocotenent
de cavalerie. Campania contra
Bulgariei. Pe urmă, în timpul

Istorie economicã
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Marelui Război Civil European,
cum s-a mai numit, o perioadă
bună, Primul Război Mondial,
comandamentele sale militare, în
conducerea operaţiunilor la început
ale Armatei de Nord, apoi, din
octombrie 1916, la conducerea
"de căpetenie" a întregii armate.
Ataşat militar apreciat la Paris şi
Londra. Din 1940, Conducătorul
Statului. România fără aliaţi într-o
lume învolburată. Încurajate, cum
scrie C. Pantazi, şi de angloamericani - ambasadorii -, relaţiile
cu Germania, cu Führerul Adolf
Hitler. Promisiunile vagi ale
acestuia. Intrarea în focul luptelor
pentru redobândirea Basarabiei şi
Bucovinei. Continuarea războiului
în Est. Administrarea ţării. Tăvălugul
înfrângerilor după Stalingrad.
Discuţiile privind Armistiţiul.
Arestarea la Palat a Mareşalului în
23 August 1944. Predarea la
sovietici şi condus în URSS. Procesul în România. Condamnarea
la moarte. Execuţia pe 1 iunie 1946.
Calmul şi predestinarea cu care şia primit moartea. Ultimele cuvinte
ale Mareşalului: "Nu sunt mort. Mai
trageţi!"
Băiatul lui C. Pantazi, tânărul
sublocotenent şi apoi locotenent,
Ion Pantazi, cavalerist şi el, va cere
doar la câteva zile după absolvirea
şcolii, să plece pe front (în Est),
unde ani de zile a luptat eroic.
Odată cu arestarea tatălui său va
începe calvarul şi pentru el, fiind
eliminat, "deblocat" din armată,
fiind exmatriculat de la Drept în anul
IV, şi fiind anchetat, arestat, bătut,
chinuit - peste un an, cu domiciliul
forţat la Călmăţui, în Bărăgan -,
aproape 16 ani. Mai mult de un
deceniu şi jumătate de timp furat
mişeleşte, tâlhăreşte din viaţa sa.
În detenţie a fost folosit la muncă
grea în mine, de plumb mai ales,
realizând ruta multor penitenciare
politice din România: Aiud, Cavnic,
Baia Sprie, Oradea, Jilava etc.
După "eliberare", va lucra ca minier
şi maistru minier la hidrocentralele
Argeş, Lotru şi Someş... În 1978,
după 11 cereri respinse, a primit
paşaport de turist şi "a rămas", tot
atunci, ca azilant politic la Munchen.
Scriind apoi la mai multe gazete şi
având şi propriul său ziar. Va muri
în capitala Bavariei în august 1996,
potrivit dorinţei sale urna cu cenuşă
fiind adusă la Cimitirul Ghencea
Militar din Bucureşti.
Câteva detalii înainte de a
aborda concret unele chestiuni
economice. Lui Ion Pantazi, ca la
atâţia alţii, i-au arestat şi soţia, sub
diverse motive puerile: a comunicat cu el, l-a adăpostit, ştia despre
el etc. Pe urmă, tânărul ofiţet a
încercat să evadeze, fabricându-şi
artizanal instrumente şi atacând
paza. A primit, ca urmare, pedepse
însumând peste 100 de ani de
închisoare din care nu ar fi ieşit
niciodată dacă nu ar fi fost 1963,
1964 respectiv amnistiţiile pentru
politici. Era un neînduplecat, foarte
fidel crezului său de ofiţer român.
Martirii, din păcate, nu sunt în
realitatea noastră, dar rămân în
conştiinţa noastră şi în eternitate.
Va scrie în "Am trecut prin iad",
volum tragic, cumplit de trist referitor la cele câteva zile de
libertate pe care le-a avut prin 1956
între două condamnări, detenţii:
"Dar tot atunci am ascultat la
"Europa Liberă". Era în ziua de 23
August 1956. Am putut afla astfel
că ţara noastră împlinea 12 ani de
la "eliberare", de când fusese

restaurată democraţia, de când
Regele Mihai, printr-un act de mare
curaj, readusese ţara noastră
alături de "aliaţii ei fireşti". Acest
eveniment era sărbătorit la Europa
Liberă. Mi-am pus atunci o firească
întrebare: nu cumva noi cei din
închisori nu mai suntem în
deplinătatea facultăţilor noastre
mintale? La procesele noastre ni
s-a spus franc acest lucru: "nu
sunteţi sănătoşi la cap!". Acum
auzim acelaşi lucru din visata
noastră lume liberă! Da,... furtul
pământurilor, furtul caselor, arestarea intelectualităţii, arestarea
tineretului, arestarea ţăranilor,
uciderea şi schingiuirea acestora,
toate acestea începute la 23 August
1944, reprezintă revenirea la
democraţie, la aliaţii fireşti, la
libertate! Acest eveniment este
sărbătorit în Occident la fel ca la
Bucureşti! Suntem nebuni! Suntem
nebuni! Suntem nebuni!... probabil,
tribunalele militare care ne-au
condamnat au făcut un act de
protejare a societăţii izolându-ne
de ea... Aflu că Majestatea Sa a
recunoscut Parlamentul (format în
urma alegerilor falsificate din
noiembrie 1946, n.n.) şi că a
binevoit să-l onoreze cu prezenţa
Majestăţii Sale la deschidere!!!...
Unde sunt seratele de la
Ambasadele Italiei, Franţei, de la
misiunile militare americane şi
engleze? Unde sunt strălucitoarele
baruri bucureştene? Unde sunt
saloanele deschise ofiţerilor
americani? Toate s-au năruit,
fiindcă totul a fost o iluzie deşartă a
unei lumi bolnave. Toată această
societate s-a bucurat atunci când
"Mihăiţă" a înfipt cuţitul în spatele
armatei române, aducându-ne
"democraţia". Astăzi o avem cu
ajutorul neprecupeţit al "aliaţilor
fireşti"!" Am fost proşti că nu ne-am
dat seama pe cine aveam în frunte
şi despre ce este vorba, îl
parafrazez, în concluzie, pe autor.

4. Este, desigur, un punct de
vedere - "Trădarea Occidentului" pe care nu ai cum să nu-l iei în
seamă. Ca şi tatăl său care la
Procesul Antonescu a negat
crimele imputate Mareşalului şi a
declarat: "Mă asociez tuturor
actelor de guvernare ale Mareşalului... Acum, fiind cunoscut felul
în care îmi apreciez răspunsurile
mele personale, mă aşez lângă
domnul Mareşal pentru ca alături
de Domnia Sa să accept întreaga
răspundere", şi ca şi Mareşalul, şi
ca şi mulţi alţii, ei au urmărit, în
primul rând, reconstituirea
României Mari. Acea Românie
clădită real cu atâta sânge,
suferinţe şi trudă şi destrămată în
blestematul an 1940. Aşa au fost
împrejurările: nemaicontând alţii,
în speţă, Franţa, Marea Britanie,
Statele Unite ş.a. s-a impus alianţa
chiar cu cei ce "patronaseră"
destrămarea României... Să ne
înţelegem: până spre 1942
Germania era privită, de mulţi cu
admiraţie, ca "Stăpâna Europei". Şi
chiar era. Pe urmă, din ce în ce mai
puţin, până la anulare în mai 1945.
Citind în aceste zile "Memoriile"
marelui Nicolae Iorga - 1938-1940
-, încheiate chiar cu o zi înainte de
a fi asasinat în pădurea Strejnicu
de o "echipă legionară a morţii",
se vădeşte acolo un oarecum alt
punct de vedere cu privire la Antonescu. De pildă: (1938) "Discuţii la

Academie cu privire la alegerea
generalului Antonescu. Caut să
învederez că avem a face cu un om
care n-a scris, cu un general care
n-a învins, cu un simpatizant al
"gardiştilor" şi un intim al lui
Codreanu. Regele s-ar putea
crede jicnit..." etc., etc. Şi el trebuie
luat în seamă. Şi Iorga şi Antonescu
sunt relativ diferiţi şi în ce-l privea
pe Carol al II-lea... Oricum, dacă
Iorga nu era omorât cum a fost
omorât de legionarii lui Horia Sima,
cu siguranţă că, după 23 August
1944, ca fost prim-ministru, fost
consilier regal, şi chiar ca istoric atunci când istoricii regimului erau
Roller etc - ar fi înfundat puşcăriile
murind de chinuri şi sfârşeală ca
atâţia alţii. Şi încă. Generalul Aurel
Aldea, devenit ministru imediat
după 23 August 1944 în guvernele
Sănătescu, are şi el o opinie: îi
strigă, se spune, Mareşalului
arestat că (citez din memorie) ar
trebui să te punem legat într-un
fotoliu şi să te plimbăm pe uliţele
Bucureştiului şi în ţară ca să te
blesteme văduvele şi mamele
rămase fără soţi şi copii, fii rămaşi
fără taţii lor, ca urmare a războiului
pe care l-ai făcut alături de nemţi".
Evident că trebuie să ai în calcul şi
o astfel de privire... Oricum, pentru
a fi lucrurile clare, Aldea a murit tot
în puşcărie câţiva ani chiar înainte
de generalul Pantazi. Dar şi altele.
Nu toţi, dimpotrivă, înainte de 1944
erau fericiţi: exista totuşi multă
mizerie, sărăcie, ignoranţă,
analfabetism. Afaceri necurate şi
escrocherii numeroase. Furturi din
banii statului. Nu era chiar o ţară
prosperă. Nu erau foarte mulţi cei
ce plângeau după bunurile pe care
li le-au luat comuniştii. Regele
Carol al II-lea l-a chemat pe
generalul Ion Antonescu la
conducerea ţării deoarece aceasta
nu o luase în sus, ci rău în jos. Ceea
ce nu scuză cu nimic activitatea
criminală, crimele, de veritabil
genocid politic, ale aparatului
represiv de după 1944. Dar politica
antisemită şi acuzele de
Holocaust? Situaţii îngrozitoare.
Este, oricum, aproape imposibil de
dat un verdict "sută la sută aşa sau
altfel". Culpele şi meritele le
stabilesc, este drept, post-faptum,
istoricii. şi au încă mult de lucru.
Când îţi asumi un rol ca atare, de
Conducător, de Dictator, şi răspunderile sunt imense: mulţumiţi,
nemulţumiţi şi nu doar... Dar să vin
la economie.

5. Aspectele economice sunt
importante. După 1918, se vădeau
numeroase şi grave probleme
cărora autorităţile ţării reîntregite
trebuiau să le facă faţă. În primul
rând, marile distrugeri de război,
consecinţă şi a unor lupte grele
purtate cu inamicul pe teritoriul
românesc. Şi nu doar cu inamicul,
ci uneori chiar cu "aliatul" de la est,
în speţă trupele ruseşti care au
părăsit, care părăseau frontul în
debandadă... Mari suprafeţe de
pământ "scormonite" adânc de
obuze, împroşcate cu gloanţe.
Păduri arse, "tâlhărite". Un număr
imens de case distruse total sau
devenite nelocuibile... Circa 1
milion de oameni au căzut victime
acţiunii militare, bolilor, mizeriei,
respectiv 1/5 din populaţia activă a
ţării. O criză acută alimentară,
exportul de cereale, altădată masiv,
devenise inexistent. Debalansarea
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demografică a ţării - numărul mare
de ostaşi, de morţi, de mobilizaţi,
mai ales tineri - făcea ca circa 20%
din suprafaţa cultivată cu cereale
să rămână nelucrată. Nu mai
funcţionau decât 1/4 din întreprinderile industriale încurajate de stat
iar producţia industrială era de
50% faţă de nivelul antebelic.
Scădere dramatică. Căile ferate,
parcurile de locomotive şi vagoane
diminuaseră cu 65%-85%...
Tratatele de pace evaluaseră pierderile noastre - practic, sub
adevăratul nivel - la 32 miliarde lei
aur, respectiv 16 ani de muncă
pierduţi, la care fireşte că se
adăugau cheltuielile generate de
"revenire". Din păcate, ca urmare
a fel şi fel de "aranjamente", deşi
victorioşi, nu am primit nici un leu.
Situaţie grea, căreia ţara,
reîntregită, "România Mare" i-a
făcut faţă. Reforma agrară şi alte
reforme au contat mult. A mai fost
criza economică mondială din
1929-1933, din care, cu mari
eforturi, am reuşit iară să ieşim. Se
creaseră - mai bine spus se
readânciseră - marile conexiuni
tradiţionale între toate provinciile
României: Muntenia, Moldova,
Bucovina, Basarabia, Transilvania,
Banatul... Un rol important în acest
sens îl avea marele economist
român Mihail Manoilescu, cel care
a conceput esenţial Programe de
anvergură naţională destinate
refacerii ţării şi vorbirii aceleiaşi
limbi economice - în noua etapă a
României de după război, dar şi
de după criză.
...Anul 1940 ne va sfârteca din
nou ţara, sub egida Germaniei,
sovieticilor şi Italiei. O bună parte
din Transilvania, Bucovina de
Nord, Basarabia etc., "ies" din
hotarele oficiale ale României. Din
inimi şi din hărţile sufletului tuturor
românilor nu au ieşit niciodată.
Economia românească este din
nou fărâmiţată. Este momentul în
care generalul Ion Antonescu - adus
de Carol al II-lea la cârma ţării ca o

ultimă speranţă a României dar şi
a regelui respectiv de a scăpa cu
viaţă în condiţiile unei gestiuni rele
a ţării - are de făcut faţă unor
probleme grave, acute existenţiale
ale României, probleme politice
dar şi economice, sociale, chiar
culturale etc. Greu de tot. Nu doar
aparent, ci efectiv nu are în faţă
decât calea alianţei cu Germania.
Dificil de acceptat dar şi mai greu,
de respins. Cum am mai arătat că
a scris C. Pantazi, alianţă acceptată
"faute de mieux" de ambasadorii
Marii Britanii şi SUA. Şi generalul
Antonescu o alege. Poate nu teribil
de bine sfătuit, va "juca" totul,
inclusiv onoarea lui de militar, pe
"cartea" Germaniei lui Hitler. Nu a
negociat miza petrolului, a
considerat-o pierdută. Deja Carol
al II-lea încercase o apropiere cât
mai strânsă faţă de Germania,
atunci când se va aproba la
Bucureşti, la 23 martie 1939,
Tratatul privind promovarea raporturilor economice între Regatul
României şi Reichul German.
Berlinul viza un dublu scop: 1) să
se obţină o mărire a importurilor
de petrol, lemn, minereuri; 2) să
promoveze o colaborare economică bilaterală pe termen lung.
Acceptând aceste ţinte germane,
România vroia în schimb recunoaşterea graniţelor dar şi o colaborare în domeniul militar pentru
completarea armamentului în
special în aviaţia militară precum
şi construirea industriei de armament pe bază germană. Se mai
prevedea, printre altele, că un
procent din sumele obţinute de
Germania în urma livrărilor de
armament, a dezvoltării infrastructurii şi construirii instalaţiilor de
utilitate publică, urma să rămână
în România ca participare de
capital la proiectele mixte.
Durata Tratatului era de 5 ani şi
deja - aplicat întocmai - el însemna
o adaptare în întregime a intereselor României, celor germane
continuare în pag. 6
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Pluton execuţie
nu avea cum să-l câştige. O lovitură
grea i-a fost dată şi prin pierderea
petrolului românesc. Şi a ieşit ceea
ce ştim cu toţii că a ieşit. Un detaliu
astfel. Era, prin 1940, un diplomat
german, de rangul II, dar deştept,
intuitiv, pregătit: Hans Bernd
Gisevius. Făcând socoteala în
barili de petrol pentru ţările angajate în război, mărturisea unor apropiaţi: "Germania este pierdută".
Aceasta în plină glorie germană.
Angajând ţara în război şi
desfăşurând războiul, Mareşalul
Antonescu a crezut, a sperat efectiv
în victorie. Când a simţit, însă, că
războiul se pierde, el nu a fost un
fanatic al acestor gânduri. A urmărit
să scoată România din război.
Spre deosebire, Hitler a fost fanatic:
pierzând războiul el urmărea
distrugerea Germaniei în faţa
istoriei şi pierirea acestei ţări odată
cu el. Antonescu, dimpotrivă, a
negociat armistiţiul aproape direct
şi a dorit condiţii acceptabile pentru
România pentru a înceta luptele.
şi nicidecum pierirea României.
Ne-o spune, printre alţii, deosebit
de semnificativ, Gh. Magherescu în
redutabila sa lucrare "Adevărul
despre Mareşalul Ion Antonescu".
Deci, Antonescu, lucid şi nu fanatic.
De altfel, planul pentru trupele
româneşti în scopul de a

sursa foto wikipedia

(am văzut ce s-a întâmplat cu
"recunoaşterea graniţelor"). A fost
un Tratat, după mulţi, "cu cântec",
care a trezit suspiciuni la Moscova
chiar dacă partea germană nu a
respectat unele din prevederile
sale. Guvernarea Ion Antonescu
amplifică, în bună măsură, acest
tratat, cu precădere pe partea
obligaţiilor României. Nu prea
fabricam pentru noi sau pentru
export în general. În speţă,
dezvoltarea producţiei din România devenea total subordonată
intereselor germane. Şi ceea ce
făceam noi pentru noi, era, de fapt,
pentru ei. De exemplu, cum scrie
Constantin Pantazi, dotarea cu
utilaje germane a unor fabrici de
la noi se realiza în scopul de a
produce armament necesar tot
Germaniei. Pe urmă, se prevedea
construirea unei rafinării de petrol
pentru benzină octanică ca
material de rezervă pentru
rafinăriile de petrol de la noi. Însă
aceste produse rafinate erau,
finalmente, tot în interesul
partenerilor etc... Înarmarea
trupelor româneşti cu material
german s-a făcut, dar aproape
niciodată la nivelele stabilite,
solicitate şi resolicitate. Şi mai sunt
alte numeroase detalii... Erau,
desigur, şi părţi bune, remarcabile
chiar, de pildă, cumpărările să se
facă de la guvern la guvern fără
intermediari, cota de cereale ce se
dădea Germaniei să fie negociată
anual. Oricum, chiar în vara anului
1944, la chiar solicitările directe ale
Mareşalului, Germania plătea, de
multe ori, şi în aur. Stocul de aur al
băncii Naţionale a României
(rezerva de aur) era consistent în
creştere şi nicidecum în scădere.
Am putea spune, un merit al persuasiunilor întreprinse de Mareşal.

6. Aşa cum rezultă din volumul
generalului Pantazi, presat de unii,
de Hitler în mod direct, dar şi prin
convingerile sale - în pofida
avertismentelor unor generali care
au demisionat din armată, Antonescu va angaja total armata şi ţara
în războiul, perdant şi adânc,
dincolo de Nistru, nu doar împotriva
URSS-ului, ci şi a aliaţilor săi. O
teză pe care s-a bazat Hitler şi pe
care a luat-o în calcul şi Antonescu
era, astfel, cea a presupuselor şi
fundamentalelor slăbiciuni ale
armatei sovietice dovedite în
încleştarea URSS-ului cu Finlanda,
din 1939-1940. Inclusiv presupusa
lipsă de aderenţă a populaţiei
eterogene din Uniunea Sovietică
la ţintele armatei comuniste. Dar
şi presupusa lipsă de vitejie, de
dăruire în luptă a ostaşului sovietic
etc. Greşeală fatală dacă stăm să
ne gândim şi la faptul că trupele
germano-române au fost primite,
uneori, cu flori în Ucraina, de
exemplu, dar după crimele comise
de SS-işti acolo, aceştia erau
"vânaţi" cu o exemplară cerbicie şi
de partizani, şi de ostaşii sovietici.
În condiţiile intervenţiei aliaţilor,
mai ales SUA, ajutorului, sprijinului
lor, ale calităţilor de conducător ale
lui Stalin şi ale încăpăţânării
Führerului de a lupta până la
ultimul om, până la distrugerea
totală a Germaniei pentru o cauză
pierdută, aceasta a pierdut
războiul. A luptat cu toată lumea şi

sursa foto resboiu
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contracara trupele germane care
puteau reacţiona în condiţiile
armistiţiului a fost elaborat de
Mareşal. La 23 August 1944 a fost
aplicat întocmai, dar de alţii,
Mareşalul fiind arestat chiar de
iubitul său rege. Şi apoi predat
sovieticilor, cu acceptul său chiar
dacă indirect... A vrut, deseori,
Mareşalul să ia arma în mână şi să
lupte în tranşee. Nu se putea: era
Comandantul de Căpetenie al
armatei, deosebit de riguros, detailist, perfecţionist. Dar demnitatea
şi cuvintele sale, în faţa execuţiei în
derulare de la Jilava, pun în lumină
tocmai o astfel de moarte. Asta în
vreme ce fostul rege Carol al II-lea,
alături de doamna Lupescu, voiaja
vesel prin lume... Este drept,
academicianul Florin Constantiniu,
fiu de general şi om de cultură
militară remarcabilă, colegul meu
săptămânal de pagină vreme de 4
ani (1992-1996) în "Curierul
Naţional Magazin", pune o
întrebare care îndeamnă consistent la reflecţii: (citez din
memorie) câte divizii româneşti şi
sovietice ar fi încredinţat Stalin lui
Antonescu pentru a lupta împotriva
nemţilor? Şi tot el răspunde:
aproape că niciuna. Desigur că
tebuie gândit şi acest punct de
vedere. Oricum, acea parte din
Transilvania "cedată" prin Diktat
Ungariei hortyste în 30 August 1940
era obiectivul nr.1 în ambele
variante de armistiţiu: şi a
Mareşalului şi a Regelui Mihai.
Nemaivorbind că declarat de noi
în 23 August prin ieşirea din Alianţa
cu Germania şi întoarcerea
armelor, armistiţiul a fost
recunoscut de sovietici tocmai în
12 septembrie 1944, în intervalul
amintit trupele lor luând totul sub
formă de "captură de război" şi fără
lupte, fără nicio împotrivire
românească. Inclusiv mii şi mii de
militari, de ofiţeri români trimişi în
lagărele de muncă grea din URSS,
alături de numeroşi germani dar şi
italieni, maghiari, nu puţini
lăsându-şi oasele pe acolo.


7. Mareşalul Ion Antonescu a
avut calităţile sale, printre altele, de
cinste şi onestitate faţă de banul
public. Nu puţine. Cât şi culpele
sale unele grave. În plus, Hitler nu
a reuşit, ceea ce nu a reuşit nimeni
în istorie, să extermine poporul
evreu şi, în secundă ordine de
importanţă, popoarele slave. Au
curs imense fluvii de sânge, de
moarte şi suferinţe, datorită acestor
primitivisme instinctiv criminale şi
opacităţi, inclusiv pentru familiile ce
au urmat. Cine îţi dă dreptul oare
să extermini oamenii? Să-i
consideri pe unii superiori şi pe alţii
inferiori? Nu-ţi plac ţie?Unde erau
evreii acum 2000 de ani şi unde
erau atunci mulţi dintre europenii
de astăzi, pe care îi apreciez ca
atare? Germanii care au făcut atât
de mult pentru civilizaţia şi cultura
lumii? Şi care în istoria imediată,
au devenit dintr-o ţară în ruine, una
dintre marile puteri ale lumii? Unde
erau americanii de astăzi acum
1000 de ani şi unde erau arabii
atunci când ilustrul Avicena era
considerat cel mai mare savant al
unei întinse lumi musulmane?
Unde erau civilizaţiile maya,
incaşă, aztecă în urmă cu 1000 de
ani comparativ cu spaniolii de
atunci, care reprezentau, totuşi,
destul de mult? Indienii cunoşteau
prelucrarea metalelor şi focul dar
nu cunoşteau calul, animalele
domestice şi scripeţii. Deci, loc de
reflecţie. Unde vor fi toţi aceştia
peste alte 2000 de ani în pas cu
modificările demografice aşa cum
se desfăşoară ele astăzi, cum se
vor desfăşura, în continuare,
mâine? Chinezii peste tot în lume.
Americanii, în mare măsură,
hispanici şi oameni de culoare.
Indienii se extind şi ei. Europa unită
cam 450 de milioane de oameni,
şi nici ei toţi "europeni"; oricum o
mare forţă economică, socială, de
civilizaţie şi cultură, de savoir faire
şi inteligenţă. Ruşii, britanicii, nu
mult peste 200 de milioane. Iar în
lume spre 7 mld. de oameni, cu

precădere emergenţii... Ce ne
rămâne din doctrinele rasiale ?
Sau din altele. Întreb şi mă întreb.
Greşesc? Nu cred...

Fără să fie un fanatic, un crud,
un sadic criminal - vezi “Nurnberg”,
un ignorant, Mareşalul nu a înţeles,
totuşi, nu puţine dintre realităţile de
atunci. A fost, din păcate, “supt”
unele rele ale timpului său. Nu a
fost deloc bine. Uneori nu înţelegem nici noi, cei de acum. Rămâne
în istorie aşa cum a fost. Dar va fi
foarte dificil să aparţină viitorului...

P.S. Fondurile obţinute de
preşedintele Iohannis la U.E.
pentru România reprezintă
un lucru remarcabil. Să
sperăm că banii - când vor
veni - fireşte, vor fi cheltuiţi
cu mare folos pentru ţară.
Potrivit multor opinii,
“explozia” de Corona-virus19 la noi, în iulie a.c. se
datorează în principal:
a) testărilor total insuficiente
în primele săptămâni de la
declanşarea pandemiei şi
chiar pe urmă, ceea ce a
generat declaraţii de genul:
stăm mai bine decât alte ţări
cu un sistem medical mai
bun: Italia, Spania, Franţa,
Marea Britanie, Germania,
etc. Nu stăteam şi nu stăm
deloc; b) faptul că o parte din
populaţie este indisciplinată.
După o fantezistă relaxare,
nu a mai respectat purtarea
măştilor, regulile de distanţare socială, mobilitatea,
ş.a., chestiune de educaţie;
c) un sistem medical care, în
ciuda eroismului veritabil al
celor care îl servesc, este
încă departe de cel al unei
ţări avansate europene. Şi
nu am în vedere doar mediul
rural. Ne-am tot referit astfel
din martie, dar, din păcate...

Recomandãri
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15 RECOMANDÃRI privind conduita socialã
responsabilã în prevenirea
rãspândirii noului coronavirus (COVID - 19)
Ţineţi cont de faptul că nu în
toate cazurile infectarea cu noul
coronavirus(COVID-19) este vizibilă
prin simptome specifice (tuse,
febră, dificultăţi în respiraţie).
- Virusul poate fi răspândit
inclusiv de persoane aparent
sănătoase, care nu au cunoştinţă
de faptul că sunt purtători ai noului
coronavirus.
- Informaţi-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale!
- Puteţi obţine detalii dacă sunaţi
la 0800.800.358, care este un
număr de informare, nu este un
număr de urgenţă.
- Doar în cazul urgenţelor sunaţi
la 112!

Protejaţi-vă apropiaţii,
nu-i expuneţi!

Protejaţi-vă,
evitaţi contactul direct!
Evitaţi zonele aglomerate unde
sunteţi expuşi la contact direct şi/
sau interacţiune cu un număr mare
de persoane, de tipul adunărilor
publice, cozi, zone de traffic intens,
zone de recreere.
- Feriţi copiii de acele locuri de
joacă care presupun atingerea
unor suprafeţe/obiecte comune de
către un număr mare de copii.
 Limitaţi la maximum orice
contact direct cu alte persoane, în
afara celor care fac parte din familia
restrânsă, prin gesturi cum ar fi:
strângerea mâinilor, îmbrăţişările,
sărutul obrajilor sau al mâinilor,
atingerea feţelor cu mâinile.
- Se recomandă, inclusiv în
privinţa persoanelor împreună cu
care locuiţi, să NU intraţi în contact
direct decât după igienizarea
mâinilor atunci când reveniţi la
domiciliu.
Evitaţi atingerea suprafeţelor
care sunt atinse în mod frecvent şi
de alte persoane, precum: balustrade, clanţe, mânere, butoane de
lift sau de acces.
- În cazul în care sunteţi totuşi
nevoiţi să atingeţi aceste suprafeţe,
protejaţi-vă folosind şerveţele de
unică folosinţă.
Păstraţi o distanţă semnificativă, de 2 metri, faţă de celelalte
persoane pe care le întâlniţi. În
cazul în care vă aflaţi în transportul
în comun încercaţi să NU staţi faţă
în faţă cu alte persoane.
- Asiguraţi-vă, după folosirea
transportului în comun, că v-aţi
igienizat mâinile înainte de a vă
atinge faţa, nasul sau gura.
Folosiţi, pe cât posibil, rute sau
modalităţi alternative de transport
pentru a evita zonele aglomerate
de trafic de persoane. În cazul în
care programul vă permite, folosiţi
intervalele orare cu nivel scăzut de
trafic de persoane.
- În zonele urbane, pentru
distanţe mici, se recomandă
folosirea modalităţilor alternative
de deplasare, fie cu bicicleta/
trotineta electrică, fie mersul pe jos.
Evitaţi deplasările în ţările care
se confruntă cu număr mare de
cazuri de infectări cu noul coronavirus (COVID-19) şi descurajaţi
întoarcerea în ţară a persoanelor
din zonele de risc, respectiv din
ţările cu număr mare de cazuri cu

noul coronavirus. Date actualizate
în timp real despre ţările vizate pot
fi obţinute accesând acest link,
respectiv "Lista regiunilor şi localităţilor din zona roşie şi zona galbenă cu transmitere a COVID-19"
- În cazul în care călătoriţi într-o
ţară expusă infecţiei cu noul
coronavirus există riscul ca la
momentul revenirii în ţară, în funcţie
de actualizarea zonelor roşii/
galbene, să fie necesar să
rămâneţi în carantină/izolare la
domiciliu timp de 14 zile, împreună
cu familia.
- În mod obligatoriu, românii care
se întorc în ţară din zone de risc vor
trebui să intre în autoizolare la
domiciliu, ceea ce presupune ca
întreaga familie să facă acelaşi
lucru.
Limitaţi folosirea bancnotelor şi
a monedelor, optând pentru plăţi
cu cardul/telefonul sau plăţi on-line.
- Transmiterea viruşilor se realizează într-o pondere semnificativă
prin intermediul banilor, cu care ia
contact, statistic, un număr foarte
mare de persoane.
Optaţi pentru munca de acasă,
în măsura în care aveţi această
posibilitate oferită de angajator.
- Există recomandări din partea
Ministerului Muncii, în atenţia
angajatorilor, pentru flexibilizarea
programului de lucru pentru
angajaţi şi prezentarea eventualelor opţiuni legale pe care le au la
dispoziţie. Guvernul a adoptat un
nou cadrul legal. Mai multe detalii
aici.
Respectaţi cu stricteţe regulile
de igienă personală recomandate
de autorităţi, pentru a vă proteja atât
pe dumneavoastră cât şi pe cei
apropiaţi. Folosiţi masca de
protecţie doar în cazul în care aveţi
simptome de gripă sau răceală,
pentru a-i proteja pe ceilalţi.
- Spălaţi-vă pe mâini cu apă şi
săpun, minimum 20 de secunde,
după orice contact cu o suprafaţă
potenţial contaminată.
- Folosiţi prosoape de hârtie, de
preferat, pentru a vă şterge mâinile.
- Nu vă atingeţi ochii, nasul sau
gura cu mâinile neigienizate.
- Dacă strănutaţi sau tuşiţi
acoperiţi-vă gura şi nasul cu un
şerveţel de unică folosinţă, pe care
aveţi grijă să-l aruncaţi imediat la
coşul de gunoi.
- Dezinfectaţi frecvent, cu soluţie
pe bază de alcool sau clor,

suprafeţele cu care intraţi în contact,
atât acasă cât şi la locul de muncă.
- Aerisiţi de mai multe ori pe zi
încăperile în care desfăşuraţi activităţi.
- Luaţi medicamente antivirale
sau antibiotice numai la prescripţia
medicului.
- NU beţi lichide din aceeaşi
sticlă/pahar cu alte persoane şi nu
folosiţi aceleaşi tacâmuri.
- NU intraţi în contact direct cu
persoanele aflate în autoizolare la
domiciliu, indiferent dacă prezintă
sau nu simptome specifice
coronavirus.
- Masca de protecţie/masca
chirurgicală îi protejează pe cei din
jurul dumneavoastră, în cazul în
care aveţi simptome de gripă sau
răceală, întrucât previne răspândirea virusului pe cale respiratorie.
- Masca de protecţie trebuie să
acopere complet nasul şi gura
persoanei care o poartă.

Evitaţi, cu prioritate, expunerea
persoanelor în vârstă (peste 65 de
ani) şi a celor cu imunitate scăzută/
boli asociate către alte persoane
cu simptome de gripă sau răceală,
în zone aglomerate sau zone cu
trafic intens de persoane.
- Potrivit statisticilor, persoanele
cele mai vulnerabile în cazul
infectării cu noul coronavirus sunt
vârstinicii cu multiple afecţiuni
asociate (ex: diabet zaharat, boli
pulmonare cronice, boli cardiovasculare, cancer).
- În Italia, cele mai multe decese
sunt înregistrate la persoanele
peste 63 de ani!
- Tinerii şi copiii sunt mai puţin
vulnerabili în cazul noului
coronavirus, dar nu sunt pe deplin
feriţi de riscul îmbolnăvirii. Chiar şi
atunci când nu manifestă simptome specifice, ei pot transmite
virusul celorlalte persoane fără să
ştie acest lucru.
 Semnalaţi autorităţilor orice
caz despre care aveţi cunoştinţă că
ar fi putut intra în contact cu o persoană confirmată cu noul coronavirus sau ar fi venit dintr-o ţară

afectată.
- Manifestaţi o atitudine
preventivă faţă de orice caz, întrucât
răspândirea virusului este posibilă
şi din partea persoanelor care nu
manifestă simptome specifice.
Semnalaţi imediat medicului
de familie dacă aţi călătorit în
zonele afectate de coronavirus
(COVID-19), chiar dacă la momentul respectiv NU se aflau pe
lista zonelor aflate sub alertă. Detalii
pot fi obţinute accesând acest link,
respectiv "Lista regiunilor şi localităţilor din zona roşie şi zona galbenă
cu transmitere a COVID-19",
actualizată periodic.
- În cazul în care nu puteţi contacta
medicul de familie, apelaţi la
Direcţia de Sănătate Publică din
judeţul dumneavoastră şi în ultimă
instanţă la 112.
 Rămâneţi acasă dacă aveţi
simptome de gripă sau răceală
(tuse, febră, dificultăţi în respiraţie)
şi sunaţi medicul de familie pentru
a solicita sfaturi, NU mergeţi din
primul moment la unităţile de
urgenţă.
- Există riscul, în cazul în care sunteţi
purtător al virusului, să transmiteţi şi
altor persoane noul coronavirus.
- Este de preferat să rămâneţi la
domiciliu, iar transferul către spital să
se realizeze în mod organizat,
respectând toate măsurile de izolare.
Dacă vă aflaţi în autoizolare la
domiciliu respectaţi cu stricteţe
recomandările autorităţilor, NU
părăsiţi sub nicio formă domiciliul
pe perioada celor 14 zile, NU primiţi
vizitatori şi NU intraţi în contact
apropiat cu eventualele persoane
care vă furnizează alimente sau
produse.
- În cazul în care încălcaţi regimul
autoizolării la domiciliu riscaţi
amendă de până la 20.000 de lei,
precum şi dosar penal în cazul în care
contribuiţi la răspândirea virusului.
Grupul de Comunicare
Strategică

Port masca corect!
Ai grijã sã:
- Îţi speli/dezinfectezi mâinile înainte să atingi masca.
- Verifici ca masca să nu fie ruptă sau găurită.
- Pui partea colorată a măştii în exterior.
- Identifici latura cu fir metalic a măştii şi să o pliezi pe forma nasului.
- Fixezi masca cu ajutorul firelor elastice trecute prin spatele urechilor.
- Poziţionezi masca astfel încât să acopere atât nasul, cât şi gura.
- Îndepărtezi masca întotdeauna trăgând de elasticul din spatele urechilor.
- Ţii masca folosită la distanţă de tine şi de suprafeţe.
- Arunci întotdeauna masca la un coş de gunoi, preferabil cu capac.
- Speli mâinile sau să le dezinfectezi după ce ai aruncat masca.

Ai grijã sã NU:
- Foloseşti o mască ruptă sau umedă.
- Acoperi cu masca doar gura sau doar nasul.
- Rămână spaţiu între mască şi faţă.
- Atingi masca cu mâinile în timpul folosirii.
- Porţi o mască nepotrivită, care nu stă fixă pe faţă.
- Atingi partea din faţă a măştii.
- Înlături masca atunci când stai de vorbă cu cineva.
- Porţi masca sub bărbie.
- Laşi masca folosită de tine la îndemâna altcuiva.
- Refoloseşti măştile de unică folosinţă.
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concepte precum co-working şi coliving, continuând să parieze pe
socializarea utilizatorilor şi
securitatea sanitară garantată, ca
elemente cheie în reinventarea
hotelurilor şi a spaţiilor. Hotelurile
se adaptează deja la noua
normalitate adoptând măsuri
concrete, cum ar fi marcarea
zonelor de aşteptare în faţa
ghişeelor şi dispunerea de ecrane
uşor de instalat şi de curăţat.
Delimitarea vizuală a fluxurilor de
oameni în aceste spaţii, diferenţierea intrărilor de ieşiri şi reducerea
timpilor de aşteptare, prin managementul on-line, împreună cu
măsuri specifice de dezinfectare şi
igienă, sunt o modalitate de a
reduce contactele interpersonale.
Dar, este de asemenea interesantă, alegerea de opţiuni de echipamente mobile, astfel încât spaţiul
să poată fi reconfigurat în funcţie
de nevoile care apar, favorizând
versatilitatea pe care o cer aceste
medii.
Soluţiile
propuse
includ
mobilierul multifuncţional, care
oferă dinamism în adaptarea
designului de spaţii şi facilitarea de
măsuri de distanţare socială.
Pentru a utiliza soluţii de softseating
în aceste spaţii - zone specifice
unde clienţii găzduiţi şi externi se
pot relaxa sau lucra într-un mod
mai relaxat -, a devenit necesară
aplicarea unei limitări de utilizare
şi controlul capacităţii, pe lângă
relocarea mobilierului pentru a
garanta distanţa socială. Folosirea
plaselor biodegradabile sau
curăţarea după fiecare utilizare a
scaunelor este o altă modalitate de
a maximiza securitatea în aceste
spaţii concepute pentru a socializa
şi a colabora. Optarea pentru soluţii
ergonomice, mobilier multifuncţional care să ofere dinamism în
adaptarea designului spaţiilor,
respectând măsurile de distanţă
socială şi instalând pereţi despărţitori acolo unde este necesar, va
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urmare din pagina 1
Ne naştem, creştem, ne
dezvoltăm, învăţăm, devenim mai
înţelepţi, într-un cuvânt, ne jucăm
rolul pe scena vieţii. Fricile, temerile
ne fac, de foarte multe ori, să ne
limităm la zona de confort. E cald,
e frumos, e bine... De ce mai mult
dacă e plăcut aici? O întrebare la
care puţini dintre noi caută un
răspuns.
De ce să nu judecăm, să invidiem, să căutăm vinovaţi pentru
neputinţă, delăsare, când de fapt,
nu dorim să depăşim acest prag al
zonei de confort. E mult mai comod
să privim peste gard, să ne
îmbătăm cu apă rece şi practic, să
ne trăim viaţa într-un mod eronat.
Viaţa e scurtă şi o putem trăi
frumos, bucurându-ne de fiecare
zi, de fiecare răsărit de soare,
privind mereu partea pozitivă a
lucrurilor fără a ne limita la "dar
dacă...". Îţi creionezi nişte ţeluri,
nişte idealuri şi cauţi să le atingi
fiindcă nu există "nu pot" atât timp
cât eşti conştient că acestea sunt
realiste.
Este atât de plăcut să trăieşti
înconjurat de oameni pozitivi,
oameni care ştiu ce vor de la viaţă,
persoane care de-a lungul vieţii
s-au dezvoltat frumos, intelectual
vorbind. Dar ce se întâmplă când
te loveşti de persoane care se

permite hotelurilor şi restaurantelor
să funcţioneze în siguranţă pentru
sănătate, servind clienţii şi vizitatorii
lor cu aceeaşi căldură şi atenţie ca
întotdeauna.
CEO-ul Amadeus menţiona că
"avem în vedere o anumită consolidare a canalelor de distribuţie, atât
a operatorilor de turism, cât şi a
agenţiilor de turism şi o specializare mai mare a serviciului, pentru
a face faţă unei segmentări şi
personalizări mai mari, că oferta şi
distribuţia sunt rezultatul cererii şi,
prin urmare, pentru a face faţă zilei
următoare a crizei, este esenţial să
căutăm sinergii, eficienţă, să
segmentăm mai bine, să găsim o
valoare adăugată mai mare în
serviciul pe care îl acordăm şi, din
acest motiv, utilizarea tehnologiei
va fi mai mare decât cea produsă
anterior". Criza coronavirusului a
arătat că în viitor nu va fi totul sută
la sută faţă în faţă, ci că va exista un
nou model mixt, hibrid. Clienţii
acceptă deja măsurile de protecţie
şi noile cerinţe de securitate pentru
zboruri şi hoteluri.
Şi, ca să încheiem în ton
optimist, chiar în timp de criză, unii
hotelieri îşi extind afacerile. Lanţul
de lux Meliá Hotels International a
deschis hotelul ME Dubai al Meliá
- noua bijuterie a coroanei.Pentru
Meliá, aceasta este cea mai
semnificativă deschidere a anului
2020, urmând alte proiecte noi în
Barcelona, Malta şi Doha, care sunt
programate să fie deschise între
până la finele anului 2021. Hotelul
este situat în spectaculoasa clădire
Opus by Omniyat, care are un
spaţiu total de peste 185 de mii de
metri pătraţi, repartizaţi în două
turnuri care se conectează sub
formă de cub, lăsând un gol central
şi vederi neaşteptate şi spectaculoase asupra exteriorului, clădire
situată în inima districtului Burj
Khalifa şi care face deja parte din
simbolul emblematic al Dubaiului.
The Opus este moştenirea
postumă a arhitectului Zaha Hadid
şi este ultimul proiect realizat în
timpul vieţii acestuia, care a
reinventat echilibrul dintre solid şi
mulţumesc cu zona de confort şi
nu-şi doresc mai mult? Frustraţi,
plini de frici, încărcaţi cu energie
negativă, oameni care caută
mereu vinovaţi pentru tot ceea ce li
se întâmplă. Egoişti, lipsiţi de empatie, ei recurg la acţiuni meschine
încercând să-ţi facă viaţa un calvar.
Te trezeşti frumos, admiri
răsăritul, te bucuri de lucrurile
mărunte, îţi stabileşti planuri pentru
fiecare zi şi te loveşti de ei, de aceşti
oameni care nu vor să-şi depăşească limitele forţând barierele,
astfel încât să se poată bucura de
fiecare realizare, să se dezvolte
frumos atât din punct de vedere
material cât şi spiritual.
Suntem în plină pandemie,
cazurile de infectare cu Covid 19
sunt în ascensiune, spitalele sunt
supraaglomerate şi totuşi, spun
unii: "nu există covid", "nu port
mască fiindcă nu mi se oxigenează
creierul" sau prostii de genul "vor
să ne fure libertatea, să ne pună
botniţe, să ne reducă la tăcere". Nu
poartă mască pe motivul că "dacă
e să te îmbolnăveşti, te îmbolnăveşti
şi aşa, cu mască sau fără...". Şi, iată
că, în lipsa unei educaţii, a unui
minim de cunoştinţe, mulţumiţi cu
viaţa pe care o duc, îşi îmbolnăvesc,
cu bună ştiinţă, copiii şi părinţii.
Astfel de persoane îşi trăiesc
viaţa pe reţelele de socializare, în
mediul online, dar nu căutând
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Hotelul ME Dubai al Meliá
gol, opac şi transparent, interior şi
exterior.
Deoarece designul este unul
dintre elementele sale cheie,
decorarea ME Dubai se remarcă
prin mobilierul exclusivist în lobby,
saloane şi zone de recepţie, toate
proiectate şi selectate personal de
Zaha Hadid. Într-un mediu unic, cei
care vizitează ME Dubai se pot
bucura de spaţii gastronomice
oferite de hotel: Central Refuel &
Relax Pool Bar şi The Opus Studio,
pe lângă cele 15 restaurante şi
baruri situate în Opus, printre care
se numără ROKA, restaurantul
japonez contemporan robatayaki
şi MAINE Land Brasserie. Posibilitatea de a rezerva acest hotel a
început la 1 martie şi se aşteaptă
ca ME Dubai va deveni epicentrul
culturii contemporane din Orientul
Mijlociu, reunind cele mai recente

tendinţe muzicale, artistice şi
gastronomice pe scena locală. În
acest fel, ME Dubai adună esenţa
colecţiei ME by Meliá, un brand care
se conectează cu cultura şi stilul de
viaţă al destinaţiilor în care este
prezentă, creând hoteluri unice cu
personalitate inimitabilă. ME Dubai
va menţine un angajament ferm
faţă de sustenabilitate, în
conformitate cu poziţionarea Meliá
Hotels International, precum şi cu
viziunea 2021 a Emiratelor Arabe
Unite de a fi una dintre principalele
ţări din lume în evoluţia dezvoltării
durabile şi conservarea mediului.
Iniţiativele durabile care sunt
introduse în operaţiunile hotelului
includ colaborarea cu organizaţia
din Emiratele Arabe Unite "No More
Bottles" pentru instalarea sistemelor de filtrare în flacoane de sticlă
a apei potabile în toate camerele,

eliminarea materialelor plastice de
unică folosinţă şi reducerea
amprentei lor de carbon.
Vom convieţui cu virusul împreună, cu mască sau fără mască.
E adevărat că atât OMS cât şi OMT
sunt foruri internaţionale care iau
măsuri pentru întreg mapamondul,
dar cu siguranţă fenomenul turistic
se va manifesta diferit de la o zonă
la alta. Dar, cum sezonul estival este
foarte scurt, mai ales la noi, ar fi
bine ca turiştii români să se îndrepte cât mai repede spre litoralul
românesc şi să susţină economia
locală, chiar dacă, aşa cum
intuiam într-unul din articolele
anterioare, mulţi întreprinzători au
mărit nejustificat preţurile şi tarifele,
în raport cu calitatea oferită.
Bibliografie: evisionturism.ro,
hosteltur.com
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Turism

lucrurile interesante pe care
internetul ni le poate oferi, nu
documentându-se, nu învăţând, ci
aruncând cuvinte care nu au nicio
legătură cu ceea ce se întâmplă în
lume, cu pandemia, cu virusul

acesta despre care încă nu ştim ce
efecte va avea în timp asupra
corpului omenesc.
"Cultura nu este urmare a şcolii,
ci a dorinţei de viaţă, de a o
dobândi", o spunea Albert Einstein.
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